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Inleiding 
 

Binnen het samenwerkingsverband Stromenland zijn bestuurlijke afspraken gemaakt rondom 
basisondersteuning. Aan deze basisafspraken conformeren alle schoolbesturen zich. 
Deze basisafspraken zijn: 

 Alle scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de basiskwaliteit van de inspectie. 

 Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de realisering van het niveau van basisondersteuning 
op hun scholen en leggen hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband. 

 Handelingsgericht werken vormt het uitgangspunt van de basisondersteuning. Alle 
schoolbesturen in de organisatie van SWV Stromenland passen deze toe. 

 Scholen/schoolbesturen ontvangen gelden en faciliteiten ter realisatie van de ambities van 
passend onderwijs. Deze zijn voor het realiseren van de basisondersteuning en, als deze 
gerealiseerd is, voor verbreding/verdieping ervan. 

 
Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV Stromenland hanteren we 
onderstaand kader, bestaande uit een viertal invalshoeken en een tiental uitgangspunten. 
Zie onderstaand schema. 
 

Invalshoek Uitgangspunten 

I     Een stevige basis in de school 1. We voeren helder beleid op het gebied van 
ondersteuning. 

 2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 

 3. We werken handelingsgericht en 
opbrengstgericht. 

 4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 

II    Een preventieve aanpak in de groep 5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen 
continu. 

 6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in 
ontwikkeling tussen leerlingen. 

 7. We werken constructief samen met ouders en 
leerlingen. 

III   Lichte ondersteuning in de groep 8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op 
het gebied van onderwijs, opvoeden en 
opgroeien. 

 9. We beschikken over een aanbod voor lichte 
interventies. 

IV   Consultatieve ondersteuning en 
samenwerking 

10. We werken samen met ketenpartners vanuit 
eigen verantwoordelijkheid. 

 
Op basis van deze vier invalshoeken en tien uitgangspunten beschrijven we in het vervolg van dit 
hoofdstuk de concrete invulling van basisondersteuning voor onze school. 
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1. Stevige basis in de school 
De school voldoet aan de criteria voor een basisarrangement afgegeven door de 

Onderwijsinspectie. 

 

1.1. Onderwijsconcept  
1. klassikaal leerstofjaarklassensysteem (met groepsdoorbrekende mogelijkheden en leerpleinleren:    

   in ontwikkeling) 

2. convergente en divergente instructiegroepen 

3. gericht op evenwichtige ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele  vaardigheden 

4. gericht op actief ouderschap 

5. veilige, rustige, respectvolle en gezellige leeromgeving gebaseerd op de uitgangspunten van de    

    Vreedzame school. 

 

1.2 Pedagogisch en didactisch klimaat 
 Leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat in de school. 

 De school voert een actief veiligheidsbeleid. 

 Afstemmen 

o Leraren stemmen onderwijstijd, instructie en verwerking, leerstof en materialen af 

op verschillen tussen leerlingen  

o Leraren werken met doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen  

 Opbrengstgericht werken  

o Leraren geven doelgerichte instructie  

o School analyseert systematisch de resultaten  

o School gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem 

o School heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten  

 Planmatig werken 

o Leraren gaan met leerlingen mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften na en 

formuleren doelen 

o Leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben 

o Leraren stellen op basis van alle gegevens groepsplannen/onderwijsleerplan op 

o Leraren voeren de groepsplannen systematisch uit  

o Groepsplannen worden aangepast o.b.v. toets gegevens, observaties, evaluaties 

 Deskundigheid 

o Leraren werken continu aan vergroten van deskundigheid  

o Leraren zijn begeleidingscompetent, didactisch, organisatorisch en pedagogisch 

competent in het realiseren van passend onderwijs. Zie hoofdstuk  5.  
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1.3. Ondersteuning 
De school werkt met vier ondersteuningsniveaus  

 Ondersteunings/zorgniveau 1: Instructie door de leerkracht aan de hele groep 

 Ondersteunings/zorgniveau 2: Verlengde/herhaalde instructie aan een groep kinderen met 

een specifieke onderwijsbehoefte 

 Ondersteunings/zorgniveau 3: Ondersteuning buiten de groep door een interne specialist 

 Ondersteunings/zorgniveau 4: Ondersteuning buiten de groep door een externe deskundige 

 

Om het bovenstaande te realiseren werken we met: 

 Analyse van didactische en sociaal emotionele ontwikkeling 

 Groepsplannen/onderwijsleerplannen  

 Kindgesprekken  

 Inzet van onderwijsassistenten en stagiaires orthopedagogiek (studenten met specialisatie 

speciale  leerbehoeften) 

 Observeren in de voorschool 

 Ontwikkelingsperspectieven  

o OPP zijn actueel, concreet en ingericht volgens vaste structuur en procedure 

 Overdracht realiseren 

o School organiseert warme overdracht tussen overgang scholen, binnen leerjaren 

 Ouders betrekken door 

o Een warme overdracht tussen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en school te 

realiseren 

o  Oudervertelmoment bij de start in het nieuwe leerjaar te organiseren 

o Mee te laten denken over het opstellen/evalueren ontwikkelingsperspectief (OPP) 

o  Gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van ouders 

o ouders te informeren over ontwikkeling van hun kind en 

ondersteuningsmogelijkheden. 

 

1.4. Beleid 
Hier valt onder:  

  Leerlingenzorg 

o Interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan 

o School heeft duidelijke visie op ondersteuning kinderen 

o School zet ondersteuningsmiddelen gericht in 

o De school maakt gebruik van externe expertise (bespreking in Brede School 

Ondersteunings Team) 

o School heeft protocollen en procedures voor medische handelingen 

o School voert beleid op het gebied van omgaan met gedragsproblemen 

o School voert dyslexie- en dyscalculiebeleid. 
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 Evaluatie leerlingenzorg 

o De school evalueert jaarlijks het beleid volgens de PDCA (Plan, Do, Act, Check) 

o School gaat jaarlijks na of ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet 

o School werkt aan het verbeteren van de basisondersteuning in de groepen. 

 

1.5. Organisatie 
Hier valt onder:  

 Organisatie  

o De school heeft twee en halve dag Interne begeleiding 

o Drie keer per jaar organiseren we groepsbesprekingen 

o Management en interne begeleider voeren klassenbezoeken en geven feedback 

o Leerkrachten worden gecoacht  

o Leerkrachten observeren lessen bij elkaar 

 Ondersteuningsteams 

o Er is een intern ondersteuningsteam: directeur, intern begeleider en eventueel 

specialisten binnen de school 

o Maandelijks vindt er multidisciplinair overleg plaats: BSOT 

o Ondersteuningsteam bereidt verwijzing naar andere school voor. 

 

1.6. Dataverzameling 
Hier valt onder:  

 Didactische resultaten 

o Methode gebonden resultaten 

o Half jaarlijkse niet methode gebonden resultaten (Cito) 

o Entreetoets groep 7 

o Eindresultaten in groep 8 (Route 8). 

Sociaal emotionele bevindingen 

o Scoll (leerkracht- en leerlingvragenlijst) 

o Vragenlijsten veiligheid leerlingen WMK. 
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2. Deskundigheid 
Deskundigheid kan opgesplitst worden in: (1) individuele kennis en kunde, (2) teamexpertise en (3) 

externe partners.  

 

2.1 Individuele kennis en kunde 
Iedere leerkracht beschikt over de basisvaardigheden. Een aantal leerkrachten hebben specialismen 

ontwikkeld: 

 Eén leerkracht is specialist op het gebied van gedrag 

 Eén leerkracht is specialist op het gebied van rekenen 

 Eén leerkracht is specialist op het gebied van lezen 

 Eén leerkracht is orthopedagoog en zet haar kennis binnen haar klas in 

 Eén leerkracht is in opleiding tot anti pest coördinator 

 Eén leerkracht is meer gespecialiseerd is voor- en vroegschoolse educatie 

 De intern begeleider is schoolpsycholoog en coördineert de zorg.  

 

2.2 Teamexpertise  
Het team doorloopt verschillende scholingstrajecten waardoor de school als geheel beter in staat is 

om (passend) onderwijs te verzorgen. 

 

 Begrijpend lezen en luisteren en woordenschat 

 Executieve functies en lesson study 

 De implementatie van de nieuwe taalmethode m.n. spelling 

 Doelgericht thematisch werken in de onderbouw 

 Nieuwe methode voor lezen en schrijven. 

 

Daarnaast werkt de school met (vak)werkgroepen.  

 Werkgroep ICT 

 vakgroep woordenschat/begrijpend lezen/taal 

 vakgroep rekenen 

 vakgroep seo 

 Werkgroep actief ouderschap 

 Werkgroep cultuur. 
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2.3 Externe deskundigheid  
 

Externe deskundigheid  soms regelmatig vaak 

Onderwijsinhoudelijke adviseurs  x  

Schoolmaatschappelijk Werk   x 

Jeugdarts  x  

Jeugdzorg   x  

Dyslexiebehandeling op school  x   

Logopedie structureel behandeling op school  x   

Motorische remedial teaching  structureel 
behandeling op school  

  x 

GGD    x 

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal    x 

Gemeente   x  

Orthopedagoog  x  

Taal en spraak (Kentalis) x   

Onderwijsondersteuners Samenwerkingsverband 
vakinhoudelijk 
 

  x 

Onderwijsondersteuners Samenwerkingsverband 
specialismen: Jonge risicoleerlingen 

 Motorisch beperkten 

 Verstandelijk beperkten 

 Gedragsproblemen (ODD, ADHD, ASS) 

 Chronische zieken 
 
 

 x  

SOVA-training (Sociaal Sterker) 
 

 x  

Faalangstreductietraining (Sociaal Sterker) 
 

 x  

De School als Vindplaats   x 
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3. Gebouw 
De Prins Mauritsschool zit in een nieuw gebouw met een mooie royale lichtinval. De school is  

rolstoeltoegankelijk, heeft twee verdiepingen met een  lift, aangepast toilet- en doucheruimte. Wij 

hebben hierdoor goede ervaringen met het opvangen van fysiek beperkten. 

Er zijn extra werkplekken op het leerplein. Er zijn veel spreekkamers. Er is een extra lokaal 

beschikbaar. In het gebouw is een speelzaal en een aula, die breed inzetbaar zijn voor vieringen, 

spelactiviteiten, koffieochtenden en andere activiteiten.  

Rondom de school ligt een mooie ruime groene speelplaats met uitdagende speelmogelijkheden. 

 

4. Extra ondersteuning 
De extra ondersteuning geeft de mogelijkheden van de school weer die de afgesproken 

basisondersteuning overstijgen. Dit betekent alle extra ondersteuning die de school zelf kan bieden. 

Het kan voorkomen dat een school naast de basisondersteuning geen extra ondersteuning kan 

bieden.  

 

Denk aan de volgende gebieden voor extra ondersteuning:  

 Leer- en ontwikkelingsondersteuning voor ZML 

 Fysieke  ondersteuning voor fysiek beperkten 

 Sociaal-emotionele ondersteuning 

 Lichte gedragsondersteuning: duidelijkheid in gewenste gedragskaders, structuur en 

feedback. 
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De school kan ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning 

i.v.m. (Z)ML-problematiek 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid Ervaren leerkracht, orthopedagoog 

Aandacht en tijd Onderwijsassistent, stagiaires orthopedagogiek, leerkrachten zijn in te zetten 
tijdens gymlessen 

Voorzieningen ZML-programma’s en overzicht leerlijnen 

Gebouw Er zijn voldoende extra werkplekken buiten de klas 

Samenwerking Extra inzet onderwijsondersteuners van het Samenwerkingsverband 

 

De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan duidelijkheid in 

gewenste gedragskaders, structuur en feedback 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid de leerkrachten in het algemeen, gedragspecialist, orthopedagoog/IB 

Aandacht en tijd Dit is een aandachtspunt, dit vraagt ambulante menskracht 

Voorzieningen Vreedzame school/kindgesprekken/stappenplan omgaan met ongewenst 
gedrag/time out protocol 

Gebouw Time out ruimtes 

Samenwerking Onderwijsondersteuner van het 
Samenwerkingsverband/schoolmaatschappelijk werk, GGD, andere 
kernpartners in het gebouw 

 

De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan  fysieke 

ondersteuning 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid Ervaring van leerkrachten 

Aandacht en tijd Inzet onderwijsassistent, stagiaires orthopedagogiek  

Voorzieningen Indien nodig extra ondersteuningsprogramma’s vakinhoudelijk 

Gebouw Rolstoeltoegankelijk en aangepaste toilet- en doucheruimte, echair 

Samenwerking Onderwijsondersteuner Samenwerkingsverband 

 

De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan sociaal 

emotionele ondersteuning 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid Gedragsspecialist, orthopedagoog/IB, schoolmaatschappelijk werk, School als 
vindplaats. 

Aandacht en tijd Bereidheid om hier tijd voor vrij te maken 

Voorzieningen Kindgesprekken, SCOL, Vreedzame school 

Gebouw Voldoende gespreksruimtes 

Samenwerking Schoolmaatschappelijk werk, GGD 



 

 

Schoolondersteuningsprofiel Prins Mauritsschool 
2019-2023 

11 

 

5. Ondersteuningsgrenzen  
 

De school kan niet altijd alle ondersteuning bieden. Het is daarom belangrijk om aan te geven waar 

de grenzen van de school liggen. Bepalend hier voor is de combinatie leerling met speciale 

onderwijsbehoefte, de groepssamenstelling, leerkrachtvaardigheden en overstijgende voorzieningen 

binnen de school. Dit geldt voor nieuwe aanmeldingen en voor leerlingen die gedurende hun 

schoolloopbaan grotere onderwijsbehoeftes ontwikkelen. 

 

Wanneer een leerling aangemeld wordt met een ondersteuningsbehoefte is het aan de school om 

vooraf goed te onderzoeken of deze leerling op de school geplaatst kan worden. We brengen de 

ondersteuningsbehoefte in kaart en maken schriftelijke afspraken met de ouders en leerkrachten 

over de mogelijkheden en grenzen. We bekijken van jaar tot jaar of wij de ondersteuning nog 

voldoende kunnen bieden. Zo niet, dan begeleiden we ouders naar een passende vorm van 

onderwijs. 

 

Bij meningsverschillen kijkt de Geschillencommissie Passend Onderwijs zowel naar het School 

ondersteuningsprofiel als naar de onderbouwing waarin de school in dit specifieke geval haar 

grenzen aangeeft. 

Dit kan de toelating betreffen maar ook kan het gaan over reeds ingeschreven leerlingen waarbij 

 ‘handelingsverlegenheid’ is ontstaan en gedacht wordt aan verwijzing.  

 

Hieronder staan een aantal  grenzen  

Beschrijving van onze grenzen: 

Verstoring van rust en 
veiligheid 

 De school ervaart een grens als het welbevinden en veiligheid 
van het kind of van andere kinderen (en leerkrachten) in gevaar 
komt.  

 Het schoolteam ervaart handelingsverlegenheid bij (extreem) 
externaliserend gedrag.  

Geen balans tussen 
verzorging en/of behandeling 
en onderwijs 

 de school ervaart een ondersteuningsgrens als de zorgtaken 
teveel onderwijstijd in beslag nemen en hierin niet voorzien kan 
worden door interne of externe hulp 

Gebrek aan capaciteit  de grenzen die de school ervaart hebben te maken met het 
bieden van onderwijs aan grote aantallen leerlingen met een 
specifieke passende onderwijsbehoefte. 

Grenzen aan leerbaarheid van 
het kind 

 kinderen die een eigen leerlijn nodig hebben op meer dan twee 
vakgebieden in combinatie met andere belemmerende factoren 
zoals beperkte capaciteiten, gedragsproblematiek, motivatie, 
taakwerkhouding en welbevinden. 

Grenzen aan zelfsturing  / 
leerkrachtafhankelijk  

 de grenzen die de school ervaart hebben te maken met de 
onderwijsbehoeften van leerlingen die zeer 
leerkrachtafhankelijk zijn; die veel nabijheid nodig hebben van 
de leerkracht. Als deze nabijheid onvoldoende geboden kan 
worden is het kind ongelukkig en/of angstig en kan het kind zich 
niet voldoende ontwikkelen. 



 

 

Schoolondersteuningsprofiel Prins Mauritsschool 
2019-2023 

12 

 

Complexe klassen  de ondersteuningsbehoefte die het kind vraagt kan niet 
geboden worden in deze klas. Dit kan te maken hebben met de 
groepsgrootte in combinatie met percentage zorgleerlingen, 
leerkrachtvaardigheden, verhouding draagkracht/draaglast, 
groepsdynamiek. 

 

 

6. Ambities 
Als school hebben we de onderstaande ambities: 

 

Korte termijn 

 Verhogen van de opbrengsten 

 Realiseren van diepgaande resultaatanalyse om nog beter aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van kinderen 

 Kritisch blijven op de implementatie van de signaleringsinstrumenten sociaal emotionele 

ontwikkeling 

 Implementatie nieuwe leesmethode 

 Kritisch blijven op het gebruik van de nieuwe taal/spellingmethode 

 Professionalisering team op didactisch gebied. 

 Voortdurend werken aan actief ouderschap. 

 

Lange termijn 

 Verbeteren van het woordenschatniveau 

 Werken met het groepsplan gedrag 

 Doorontwikkeling onderwijs aan meer begaafden 

 Bevorderen probleemoplossende denken en de creativiteit 

 Leerlijn zelfverantwoordelijk leren ontwerpen 

 Doorontwikkeling mediawijsheid leerlingen 

 Meer creatieve invulling geven aan de onderwijstijd en inhoud 

 Profileren van cultuur met kwaliteit 

 Ontwikkeling van Brede School naar Integraal Kindcentrum 

 Samen met de andere scholen in Dukenburg zoeken naar mogelijkheden met betrekking tot 

“geen kind de wijk uit”. 

 

 

  


